„Możesz więcej”

warsztaty edukacyjno-artystyczne w klubie Słońce w Radwanicach.
Warsztaty mogą być niezwykle pasjonujące, atrakcyjne i wciągające dla Twojego dziecka.
Nasze zajęcia będą okazją nie tylko do wspaniałej zabawy z rówieśnikami, ale również do rozwijania kreatywności, logicznego myślenia oraz poznawania świata właśnie poprzez zabawę. Takie zajęcia proponujemy pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów
(opis warsztatów i osób prowadzących pod harmonogramem).

Zapisy i informacje w Klubie Słońce w Radwanicach, tel. 881 921 616
HARMONOGRAM
5.07.21
9:45 - 12:00 Warsztaty podwórkowe pt.: Kosmiczna wyobraźnia! WARSZTAT-ON. Koszt 10 zł.
9:45 - 12:00 Akademia Młodego Kucharza - szkoła gotowania- „smacznie i zdrowo”. Koszt 22 zł.
12:15 - 14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł
12:15 - 14:15. Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
6.07.21
9:45 - 12:00 Warsztaty podwórkowe pt.: Kosmiczna wyobraźnia! WARSZTAT-ON. Koszt 10 zł.
9:45 - 12:00 Akademia Młodego Kucharza - szkoła gotowania- „smacznie i zdrowo”. Koszt 22 zł.
12:15 - 14:15. RoboKlocki. Koszt 10 zł
12:15 - 14:15. Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
7.07.21
9:45 - 12:00 RoboKlocki. Koszt 10 zł
9:45 - 12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
12:15 - 14:15 Warsztaty podwórkowe pt.: Kosmiczna wyobraźnia! WARSZTAT-ON. Koszt 10 zł.
12:15 - 14:15 Akademia Młodego Kucharza - szkoła gotowania- „smacznie i zdrowo”. Koszt 22 zł.
8.07.21
9:45 - 12:00 RoboKlocki. Koszt 10 zł
9:45 - 12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
12:15 - 14:15 Warsztaty podwórkowe pt.: Kosmiczna wyobraźnia! WARSZTAT-ON. Koszt 10 zł.
12:15 - 14:15. Akademia Młodego Kucharza - szkoła gotowania- „smacznie i zdrowo”. Koszt 22 zł.
W piątek 9.07.21 w godz. 10:00 – 18:00 Zapraszamy uczestników warsztatów na całodniową wycieczkę do
Galerii pod Aniołami w Dobkowie – gospodarstwo agroturystyczne – warsztaty piekarskie

12.07.21
9:45-12:00 Filmowe - „Kamera- akcja!”. Koszt 10 zł
9:45-12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
12:15-14:15 Podróż dookoła świata- tajemniczy świat dzikich zwierząt. Koszt 22 zł

12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
13.07.21
9:45-12:00 Filmowe - „Kamera- akcja!”. koszt 10 zł
9:45-12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
12:15-14:15 Podróż dookoła świata- tajemniczy świat dzikich zwierząt. Koszt 22 zł
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
14.07.21
9:45-12:00 Podróż dookoła świata- tajemniczy świat dzikich zwierząt. Koszt 22 zł
9:45-12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
12:15-14:15 Filmowe - „Kamera- akcja!”. Koszt 10 zł
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł
15.07.21
9:45-12:00 Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Koszt 22 zł
9:45-12:00 Podróż dookoła świata- tajemniczy świat dzikich zwierząt. Koszt 22 zł
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł
12:15-14:15. Filmowe - „Kamera- akcja!”. Koszt 10 zł.
W piątek 16.07.21 w godz. 10:00 – 18:00 Zapraszamy uczestników warsztatów na wspólny wyjazd do Wioski Indiańskiej Tipi Town w Kamieńcu Wrocławskim.
19.07.21.
9:45-12:00 Teatralne. „Przygoda z teatrem”. Koszt 22 zł.
9:45-12:00 Sztuka Szycia –warsztaty krawieckie - „Tańcowała igła z nitką”. Koszt 22 zł.
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
12:15-14:15 Centrum Edukido - „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł.
20.07.21.
9:45-12:00 Teatralne. „Przygoda z teatrem”. Koszt 22 zł.
9:45-12:00 Sztuka Szycia –warsztaty krawieckie - „Tańcowała igła z nitką”. Koszt 22 zł.
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
12:15-14:15 Centrum Edukido - „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł.
21.07.21.
9:45-12:00 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
9:45-12:00 Centrum Edukido - „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł.
12:15-14:15 Teatralne. „Przygoda z teatrem”. Koszt 22 zł.
12:15-14:15 Sztuka Szycia –warsztaty krawieckie - „Tańcowała igła z nitką”. Koszt 22 zł.
22.07.21.
9:45-12:00 Teatralne. „Przygoda z teatrem”. Koszt 22 zł.
9:45-12:00 Sztuka Szycia –warsztaty krawieckie - „Tańcowała igła z nitką”. Koszt 22 zł.
12:15-14:15 RoboKlocki. Koszt 10 zł.
12:15-14:15 Centrum Edukido - „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł.
W piątek 23.07.21. w godz. 10:00 – 18:00. Zapraszamy uczestników warsztatów na wspólny wyjazd na
RANCZO NASZA SZKAPA – gospodarstwo agroturystyczne - do Złotego Stok.

26.07.21.
9:45-12:00 Żonglerka piłką – „I Ty możesz zostać piłkarzem”. Koszt 20 zł.
9:45-12:00 Mobilne Muzeum Czekolady z Poznania - „ Słodka godzina”. Koszt 22 zł.
12:15-14:15 Spektakl teatralny „ Ahoj przygodo” – Arlekin bajki opowiada… Koszt 22 zł.
12:15-14:15 Warsztaty teatralne – Arlekin bajki opowiada… Koszt 22 zł.
27.07.21.
9:45-12:00 Centrum Edukido – „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł
9:45-12:00 Warsztat robienia biżuterii „Mały Jubiler”. Koszt 12 zł
12:15-14:15 Warsztat robienia biżuterii „Mały Jubiler”. Koszt 12 zł
12:15-14:15 Centrum Edukido – „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł
28.07.21.
9:45-12:00 Centrum Edukido – „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł
9:45-12:00 Warsztat. wykonania mozaiki – „Kolorowa mozaika” Koszt 12 zł
12:15-14:15 Warsztat. wykonania mozaiki – „Kolorowa mozaika”. Koszt 12 zł
12:15-14:15 Centrum Edukido – „Wiele dróg – ten sam efekt”. Koszt 10 zł
29.07.21.
9:45-11:00 Spektakl teatralny - Arlekin bajki opowiada… „Niewychowany Czerwony Kapturek”. Koszt 22 zł
11:15-12:15 Warsztaty lalkarskie. Koszt 22 zł
12:30-13:30 Warsztaty lalkarskie. Koszt 22 zł
13:30 – 14:15 Zabawy podwórkowe 10 zł
W piątek 30.07.21 w godz. 10:00 – 15:00. Zapraszamy uczestników warsztatów na wspólny wyjazd do kina
we Wrocławia – Pasaż Grunwaldzki.

OPISY WARSZTATY
1. Warsztaty podwórkowe „Kosmiczna wyobraźnia!” - WARSZTAT-ON. Po roku intensywnego siedzenia
przed komputerem, który sam zalewa nas treściami i obrazami, pora zejść z kanapy i wyruszyć w
niezwykłą podróż… Codziennie odwiedzimy inną planetę, na której spotkamy szalone stworzenia,
poznamy dziwne zwyczaje, śpiewy i tańce, wymyślimy mnóstwo gier i zabaw! Czas obudzić naszą
kreatywność i zdrowo się poruszać. W końcu jedyne, co nas ogranicza… To właśnie nasza wyobraźnia.
Już niedługo to ona zabierze nas w kosmiczną podróż! „Rakieta kosmicznej wyobraźni” startuje do
klubu „Słońce” w Radwanicach już 5 lipca o godz. 10:00, a za jej sterami
Prowadząca Magdalena Pietnoczka Inżynier i aktor w jednej osobie. Absolwentka Szkoły Aktorskiej
Teatru Śląskiego w Katowicach, gdzie w spektaklu dyplomowym „Młynarski. Chory na muzykę” wcieliła się w role: Agnieszki Osieckiej i Joanny Szczepkowskiej. Związana głównie z muzycznym teatrem
dla dzieci – kreuje bajkowe postaci i animuje. Instruktor aktorstwa w nowoczesnej szkole musicalowej Broadway Musical School.
2. RoboKLOCKI…

Kreatywność
Logistyka
Operatywność
Cierpliwość
Koordynacja
Inspiracja…uczą współpracy zespołowej. Lego pobudzają myślenie przestrzenne
i konstruktorskie. Rozwijają umiejętności matematyczne, zaszczepiają pasję do fizyki. Wydłużają czas
koncentracji uwagi i kształtują wytrwałość oraz cierpliwość. Gwarantujemy dobrą zabawę z wykwalifikowanymi trenerami.
3. Akademia Młodego Kucharza - szkoła gotowania- „smacznie i zdrowo”. Celem warsztatów jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz przekazywanie dzieciom cennych umiejętności kulinarnych przydatnych przez całe życie. Podczas naszych zajęć edukacyjnych dzieci samodzielnie przygotowują smaczne potrawy, poznają różne sprzęty kuchenne, uczą się rozpoznawać przyprawy. Doskonalenie kulinarnych umiejętności przebiega w przyjaznej atmosferze, nie brakuje też czasu na pytania i dyskusje. Bardzo zależy nam na budowaniu pozytywnej relacji między jedzeniem, dziećmi i
prowadzącym.
Prowadząca Magdalena Imielińska - Akademia Młodego Kucharza to projekt edukacyjny adresowany
do dzieci i młodzieży. W naszym zespole pracują doświadczeni pedagodzy i dietetycy, którzy przygotowują przepisy będące kompromisem pomiędzy preferencjami dzieci, a zaleceniami żywieniowymi.
4. Malarstwo na sztalugach w plenerze – „Malując intuicyjnie wyrazisz Siebie”. Nauczysz się wyzwolić
całą swoją kreatywność, pokonać swoje wewnętrzne blokady typu: nie umiem, nie potrafię…Nie
trzeba posiadać żadnych umiejętności artystycznych -tu nikt nikogo nie ocenia i nie krytykuje. Nie
trzeba mieć doświadczenia w malowaniu - tym bardziej przekonasz się, że potrafisz malować i stworzysz samemu niepowtarzalne obrazy w absolutnej wolności.
Prowadząca Joanna Idczak. Instruktorem malarstwa intuicyjnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z włączeniem elementów dzwiękoterapii, także dla osób niepełnosprawnych. Duże doświadczenie i umiejętność w pracy grupowej oraz indywidualnej z dziećmi.
5. Filmowe - „Kamera- akcja!”. Celem warsztatów jest zapoznania dzieci z postawami poszczególnych
etapów realizacji filmowej. Uczestnicy zapoznają się z historią kina, czyli jak to się zaczęło; kto jest
kim w filmie; od pomysłu do pierwszego ujęcia; ,praca na planie filmowym; charakteryzacja w filmie;
gry i zabawy aktorskie; projekcje filmowe. Z uwagi na wiek zainteresowanych przeważająca część
warsztatów to praktyka, a więc realizacja krótkich scenek, warsztat make-up’u filmowego, zabawy
aktorskie i integracyjne, dykcja, zapoznanie ze sprzętem filmowym oraz realizacja krótkometrażowego filmu.
Prowadzący Wojciech Tomczak. Instruktorem warsztatów jest absolwent Wyższej Szkoły Filmowej w
Łodzi na wydziale reżyserii, absolwent Lubuskiej Szkoły Fotografii, założyciel i lider grupy filmowej
WOLF. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, jest wykładowcą scenariopisarstwa w Lubuskiej Szkole Filmowej.Prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się filmem i fotografią- Wonderful Time.
6. „Podróż dookoła świata- tajemniczy świat dzikich zwierząt”. Prowadzone w interaktywny sposób
wydarzenia pozwalają dzieciom zaangażować się w to co się dzieje. Podczas warsztatów podróżu-

jemy dookoła świata. Podczas wyprawy towarzyszy nam także pacynka Szalonego Naukowca- Kleofasa. Pokazujemy, że chemia to nie tylko nudne i skomplikowane obliczenia, ale tak naprawdę pasjonująca zabawa! Zwracamy uwagę na to, żeby dzieci bezpiecznie wykonały każdy eksperyment. Każdy
uczestnik pracuje indywidualnie i otrzymuje swój zestaw, a także wykonany przez siebie eksperyment
na pamiątkę. Wierzymy, że najbardziej efektywna nauka to ta, połączona z zabawą. W prosty i przystępny sposób tłumaczymy skomplikowane zjawiska. W atmosferze radosnej zabawy wyruszymy z
dziećmi w fascynujący świat nauki.
Prowadząca Kaja Hirak wARTsztat. Od wieku lat z pasją i zaangażowaniem odwiedzamy placówki w
całej Polsce aby wspólnie z dziećmi zgłębiać tajniki nauki. Nieustannie szkolimy się i rozwijamy aby
być jak najlepsi w tym co robimy.
7. „Kosmiczna przygoda- stacja kosmiczna Nasa”. Prowadzone w interaktywny sposób wydarzenia pozwalają dzieciom zaangażować się w to co się dzieje. Lecimy w kosmos lub oglądamy wybuch wulkanu, aby jak najbardziej zainteresować młodych odbiorców. Podczas wyprawy towarzyszy nam
także pacynka Szalonego Naukowca- Kleofasa. Pokazujemy, że chemia to nie tylko nudne i skomplikowane obliczenia, ale tak naprawdę pasjonująca zabawa! Zwracamy uwagę na to, żeby dzieci bezpiecznie wykonały każdy eksperyment. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie i otrzymuje swój zestaw, a także wykonany przez siebie eksperyment na pamiątkę. Wierzymy, że najbardziej efektywna
nauka to ta, połączona z zabawą. W prosty i przystępny sposób tłumaczymy skomplikowane zjawiska.
W atmosferze radosnej zabawy wyruszymy z dziećmi w fascynujący świat nauki.
Prowadząca Kaja Hirak. Od wieku lat z pasją i zaangażowaniem odwiedzamy placówki w całej Polsce
aby wspólnie z dziećmi zgłębiać tajniki nauki. Nieustannie szkolimy się i rozwijamy aby być jak najlepsi
w tym co robimy.
8. Teatralne – „Przygoda z teatrem”. Na warsztatach uczestnicy pracują nad tremą sceniczną
i swoją wyobraźnią, pokonują własne bariery, a także udoskonalają sprawność fizyczną
i pracę aparatu mowy. W programie zajęć m.in. ruch sceniczny, dykcja i emisja głosu, improwizacja
indywidualna i grupowa, praca nad etiudą, praca zespołowa, interpretacja tekstu, praca nad scenariuszem. Warsztaty kończą się pokazem etiudy teatralnej, stworzonej na podstawie pomysłów
uczestników.
Prowadzący Wojtek Meres - aktor, reżyser, instruktor teatralny. Posiada bogate doświadczenie w
pracy scenicznej, jak i wychowawczej. Jest współzałożycielem teatRegeneracja, gdzie tworzy autorskie spektakle dla dzieci i młodzieży, organizuje kreatywne kolonie i półkolonie, a także zajmuje się
animacją imprez. Od lat prowadzi amatorskie grupy teatralne, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i
dorosłych.
9. Sztuka Szycia –warsztaty krawieckie „Tańcowała igła z nitką”. Nauka szycia rozwija wyobraźnie przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność. Na naszych zajęciach uczestnicy zaczynają od igły i nitki,
następnie szyją na maszynie a dalsze cele wyznacza wyobraźnia naszych młodych „krawcowych” i
„krawców’. Twórcze warsztaty szycia dla dzieci to najlepszy sposób na naukę poprzez zabawę i pobudzenie swojej kreatywności. Warsztaty szycia dla dzieci to zajęcia na których efekt nie trzeba długo
czekać. Przekonajcie się sami, dlaczego warto uczyć się szyć już od najmłodszych lat i wziąć udział w
warsztatach! Prowadząca

10.

11.

12.
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Prowadząca Malwina Szymańska – Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zabaw animacyjnych oraz zajęć plastycznych. Obecnie prowadzi pracownię krawiecką „Sztuka Szycia”, gdzie nie
tylko dzieci i młodzież ale także dorośli poznają tajniki nauki szycia na maszynie i projektowania.
Centrum Edukido – „Wiele dróg może prowadzić do uzyskania tego samego efektu”. Wykorzystywane przez nas zestawy klocków są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych odkrywców w
świat techniki i natury, ale też historii, architektury oraz sztuki. Uczniowie będą mogli zdobyć pasjonującą wiedzę i poznać zagadnienia związane m.in.
z historią, geografią, biologią, językiem polskim, fizyką czy techniką. Wiemy, że logika
i kreatywność wzajemnie na siebie oddziałują. Zabawa klockami połączona z naturalną dziecięcą
ciekawością prowadzi do eksplozji pomysłowości i szybkiego rozwoju talentów. Pytania i eksperymenty pozwalają zrozumieć świat. To pytania pozwoliły dokonać wielkich odkryć i wyniosły człowieka
w kosmos. Uczestnicy zajęć wspólnie, pod okiem instruktora, szukają odpowiedzi na pytania: „Jak to
działa?”, „Dlaczego ten spychacz spycha?”, „Ile udźwignie dźwig?”, „Czemu ptak nie spada, gdy nie
macha skrzydłami?”… Odpowiedzi szukamy, praktykując i eksperymentując.
Zajęcia Edukido to coś więcej niż typowe zajęcia pozalekcyjne – pokrywają się tematycznie z zajęciami szkolnymi, ale też wychodzą daleko poza ich zakres. Wspierają wszechstronne nabywanie wiedzy i umiejętności przydatnych podczas lekcji w szkole, ale ich celem jest przede wszystkim rozwój
dzieci w sposób holistyczny. Po to, by pociechy mogły zarówno zdobywać wiedzę, jak i kształtować
swoją osobowość oraz uczyć się życia społecznego.
Żonglerka piłką – „I Ty możesz zostać piłkarzem”. Pokaz i warsztat trików z piłką, nauka efektownych
sztuczek , które z pomocą instruktora może wykonać każdy uczestnik. Pozostałe osoby nie biorące
czynnego udziału w warsztatach bawią się dopingując, dzięki czemu tworzy się mini spektakl współtworzony razem przez wszystkich. Warsztaty prowadzi
Prowadzący Dawid Krzyżowski który od 2004 roku zajmuje się trikami piłkarskimi. . Swoje autorskie
show miał okazję prezentować już w ponad 30 krajach Świata.
Mobilne Muzeum Czekolady z Poznania - „ Słodka godzina”. Warsztaty czekolady to wspaniały pomysł na zabawę, edukację oraz „czekoladową” integrację. Uczestnicy poznają historię czekolady,
techniki jej przygotowania. Zajęcia są wyjątkowe, sprawiają radość, pobudzają wyobraźnię, precyzję,
sprzyjają budowaniu dobrych relacji. Każde dziecko poczuje się jak prawdziwy Chocolatier – w czapce
i fartuszku wykona swoją czekoladkę i zabierze w sztywnej foremce.
Muzeum Czekolady to nie tylko gotowe wyroby, które można zakupić, ale również niesamowite czekoladowe warsztaty, które sprawią niesamowitą radość nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Marzysz
o czekoladzie lub piernikach wykonanych własnoręcznie? Teraz już nie musisz marzyć, możesz to
zrealizować – z nami wszystko jest możliwe! Manufaktura czekolady – warsztaty u nas to czysta przyjemność i spędzenie czasu w towarzystwie innych osób, które uwielbiają słodkości.
Warsztaty – „ Mały Jubiler - DARUMA”. Uczestnicy zapoznają się z dziejami i praktyką tworzenia biżuterii montowanej z półfabrykatów. Grupa dzieci podczas swobodnej rozmowy w grupie przyswaja
wiedzę o doborze barw i ich temperatur, materiałach i rodzajach kompozycji. Finałem warsztatu jest
wykonanie z półfabrykatów szklanych, ceramicznych
i drewnianych gotowej biżuterii (bransoletek, naszyjników, kolczyków, breloków). Pod koniec każdy
z uczestników, korzystając ze zdobytych umiejętności, może stworzyć bransoletkę lub breloczek (
chłopcy), który zabierze ze sobą po zajęciach.

14.

15.

16.
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Prowadząca Marta Jedras - animatorka kultury, pedagożka i rękodzielniczka. DARUMA to działalność, która powstała w 2012 roku, której celem jest przede wszystkim prowadzenie edukacyjno-artystycznych zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na terenie całego kraju. Warsztaty projektowania
biżuterii, gadżetów i innych przedmiotów z półfabrykatów oraz warsztaty witrażowe. DARUMA
oprócz oferty warsztatowej zajmuje się także tworzeniem oryginalnych i autorskich drobnych form
artystycznych takich jak: statuetki, małe witraże, świeczniki itp., które powstają ze szkła artystycznego w technice Tiffany i fusing.
Warsztaty – „ Szklana mozaika” - DARUMA. Uczestnicy zapoznają się z dziejami i praktyką tworzenia
mozaiki montowanej z elementów szklanych, kamiennych, ceramicznych czy kolorowych granulatów. Pokazujemy różne kultury takie jak starożytni Grecy czy Bliski Wschód gdzie datuje się początek
techniki mozaiki. Uczestnik podczas swobodnej rozmowy w grupie przyswaja wiedzę o doborze barw
i ich temperatur, materiałach i rodzajach kompozycji. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy uczą
się projektować mozaikę w formie szkiców z uwzględnieniem kolorystyki i użytych materiałów. Finałem warsztatu jest wykonanie z kolorowych, różnokształtnych elementów gotowej mozaiki w postaci
obrazu.
Prowadząca Marta Jedras - animatorka kultury, pedagożka i rękodzielniczka.
Spektakle teatralne – Arlekin Bajki Opowiada…Jesteśmy miłośnikami sztuki i lubimy eksperymentować z rozmaitymi jej formami. Poprzez nasze bajki chcemy przekazać dzieciom szereg uniwersalnych
wartości takich jak: dobro, przyjaźń i pomoc sobie nawzajem. Naszą inspiracją w tym dziele jest wesoły i przyjazny dla dzieci program Przyjaciele Zippiego. Chętnie adaptujemy też stare, klasyczne baśnie niosące w sobie ponadczasowe prawdy Od wielu lat organizujemy spektakle teatralne oraz profilaktyczne, prowadzimy warsztaty, zabawy dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia kulturalne. „Ahoj!
Przygodo!” Bum cyk cyk I rata rata. Nie ma to jak los pirata! Postrach mórz i oceanów, dzielna Marysia
(z nieodłączną papugą u boku) żegluje przez nieznane morza odkrywając nowe lądy. Lecz co, gdy nie
wszystko idzie zgodnie z planem? Skąd się tu wziął ten irytujący chłopak? Co zrobić z nadmiernie
hałaśliwą dziewczyną i jak tych dwoje da sobie radę w obliczu niebezpieczeństwa?. „Niewychowany
Czerwony Kapturek”. Wszyscy znamy historię o dobrej, uczynnej dziewczynce wędrującej z koszykiem łakoci złym, okrutnym wilczysku, które usiłowało ją pożreć Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wilk był taki zły? A gdyby zacząć tak: Spacerujesz sobie spokojnie przez las, aż tu nagle wyskakuje ktoś z przeraźliwym piskiem i bez choćby najdrobniejszego powitania, szarpie Cię za ogon, paca
po głowie łapami... Cóż za impertynencja! Toż to ze złości można normalnie zjeść babcię!
Warsztaty Teatralne - Arlekin Bajki Opowiada…Zabawa w teatr potrafi rozbudzić potrzebę tworzenia
u dziecka, wyzwala aktywne i twórcze postawy, uczy obserwacji otaczającego je świata, współpracy
w grupie, wyrażania siebie, odwagi i koncentracji. Zajęcia teatralne nie tylko pozwalają przeżyć niezwykłą, radosną i niezapomnianą przygodę tworzenia, ale również wpływają na wielopoziomowy rozwój dziecka. Gra aktorska to nie tylko wyjście na scenę i odegranie tego co ma się w scenariuszu ale
też oddanie cząstki siebie.
Warsztaty lalkarskie - Arlekin Bajki Opowiada…Czy ktokolwiek wie jak robione są lalki? Jak poruszać
lalkami? Na tych warsztatach dzieci mogą same zrobić swoje lalki, którymi później mogą się bawić
lub wystawić spektakl dla całej rodziny! Świetna zabawa dla dzieciaków to co lubią - tworzyć coś z
niczego! Całe warsztaty będą podzielone na 2 etapy: budowa lalki - dzieci podczas tych warsztatów
poznają jak zbudowana jest lalka oraz będą mogły z prostych i dostępnych rzeczy zbudować ją

same; nauka animacji - po zbudowaniu własnych lalek, dzieci nauczą się ich animacji (chodzenie,
siadanie, powitanie, połączenie słowa z gestem). Na zakończenie warsztatów zagrają krótką etiudę
grupową oraz nastąpi podsumowanie warsztatów.

